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Hiệp định Thương mại tự do EU -
Vietnam (“EVFTA”) chính thức có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 
2020.

Hướng dẫn thủ tục 
chứng từ chứng nhận 
xuất xứ theo hiệp định 
EVFTA

Tin nhanh về thuế - 09/2020



Trong khi chờ Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định chi tiết Biểu thuế xuất 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ EVFTA, Bộ Công Thương (“BCT”) và 
Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) đã ban hành một số hướng dẫn về thủ tục chứng 
từ chứng nhận xuất xứ, bao gồm:

• Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 của BCT quy định quy tắc xuất 
xứ hàng hóa trong EVFTA

• Công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30/07/2020 của Cục Xuất nhập khẩu, 
BCT hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (“C/O”) mẫu EUR.1

• Công văn số 0812/XNK-XXHH ngày 30/07/2020 của Cục Xuất nhập khẩu, 
BCT hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đăng ký C/O mẫu EUR.1

• Công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2020 của TCHQ hướng dẫn 
cục Hải quan các tỉnh, thành phố về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa trong Hiệp định EVFTA

• Các bản tin và thông báo định kỳ khác trên cổng thông tin chính thức của 
BCT
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Hướng dẫn thủ tục chứng nhận chứng từ xuất 
xứ hàng hóa xuất khẩu từ EU theo EVFTA

Theo thông báo chính thức từ Ủy ban châu Âu thì Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu 
EUR.1 sẽ không được phát hành.

Các mặt hàng xuất khẩu của các nước Liên minh châu Âu (“EU”) sang Việt Nam sẽ được 
hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế được quy định trong EVFTA, dựa trên:

• Chứng nhận xuất xứ do bất kỳ nhà xuất khẩu nào lập và tự phát hành cho bất kỳ lô 
hàng nào có tổng giá trị không vượt quá 6.000 EUR theo Nghị định thư 1 của EVFTA 
và Văn bản khai báo xuất xứ của nhà xuất khẩu hướng dẫn tại Phụ lục VII Thông tư 
11/2020/TT-BCT; hoặc là

• Chứng nhận xuất xứ được lập bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký trong hệ thống EU’s 
REX. Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Trước khi có hướng dẫn mới, Cơ quan Hải quan Việt Nam sẽ chấp nhận chứng nhận xuất 
xứ đã nộp và hướng dẫn doanh nghiệp kê khai số tham chiếu, ngày/ tháng/ năm của chứng 
nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 5, Thông tư 38/2018/TT-BTC.

Thời gian nộp chứng nhận xuất xứ tại thời điểm nhập khẩu hoặc chậm nhất là 30 ngày kể từ 
ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định hiện hành tại Điều 7, Thông tư 38/2018/TT-
BTC. Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, Cơ quan Hải quan Việt Nam sẽ cho 
phép các Công ty nộp chứng nhận xuất xứ trong thời hạn hiệu lực của chứng nhận xuất xứ 
đó (ví dụ: một năm) theo quy định tại Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2020.
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Hướng dẫn thủ tục chứng nhận chứng từ xuất 
xứ hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam theo EVFTA

Đối với bất kỳ lô hàng có tổng trị giá vượt quá 6.000 EUR, nhà xuất khẩu 
phải khai báo và đăng ký với cơ quan cấp C/O mẫu EUR.1 tại Việt Nam, 
có tên trong danh sách:

• Phụ lục VIII của Thông tư 11/2020/TT-BCT danh mục cơ quan, tổ 
chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam

• Phụ lục VII của Công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30 tháng 07 
năm 2020 cập nhật danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu 
EUR.1; và

• Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 được cập nhật 
và công bố thường xuyên trên Hệ thống quản lý và cấp Chứng 
nhận xuất xứ điện tử (“ECOSYS”) trên trang web 
www.ecosys.gov.vn

Đối với bất kỳ lô hàng có tổng giá trị dưới 6.000 EUR, nhà xuất khẩu phải 
tự khai báo chứng nhận xuất xứ của lô hàng và đăng ký tờ khai trên 
trang web www.ecosys.gov.vn.

Đối với bất kỳ lô hàng được xuất khẩu đến Vương quốc Anh, nhà xuất 
khẩu sẽ chỉ khai báo và đăng ký chứng nhận xuất xứ của lô hàng theo 
Công văn số 0811/XNK-XXHH đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 hoặc 
các hướng dẫn chính thức khác.

Cuối cùng, nhưng không kém quan trọng, Ủy ban EU vừa thông báo các 
giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EUR.1 có màu xanh lam theo EVFTA 

(thay vì màu xanh lá cây) sẽ được chấp nhận cho giai đoạn chuyển tiếp 
cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, 
chỉ các C/O mẫu EUR.1 với nền màu xanh lá cây được chấp nhận. 
Thông tin đã được công bố trên một số trang web của Cơ quan Hải quan 
bằng tiếng Việt, Đan Mạch và Đức. 
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